
WEEKBRIEF 12 MAART 2021

● ZENDING
De komende periode sparen we weer voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Elke
maandag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze week hebben
we €31,64 opgehaald. Totaal hebben we nu €58,79 opgehaald.

● TREFWOORD
Kiezen is het nieuwe thema voor de komende twee weken. Keuzes maken, beslissingen
nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of
betrokkenheid, zijn onderwerpen die aan bod komen.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Kiezen wat je zult doen - Mattheüs 7: 13-20
● Het grote feest - Mattheüs 22

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● Bartimeüs - Mattheüs 20
● Zacheüs - Lucas 19

● KWINK EN DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
De Kwink les staat deze week in het teken van de ‘lentekriebels. Vanuit onze
methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling besteden we deze week in
alle groepen aandacht aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

● HERHAALDE OPROEP TUSSENSCHOOLSE OPVANG!
Beste ouders,
Verleden week hebben wij bijna geen reacties gehad op onze oproep en wij
hebben u heel hard nodig! Wij hebben op verschillende dagen van de week open diensten en
willen heel graag het team van TSO-medewerkers uitbreiden.

We zijn nog hard op zoek naar mensen voor de volgende groepen:
- maandag groep 6
- dinsdag groep 8
- donderdag groep 4 en 6

Bij groep 4 staat u samen met een medewerker die er al langer is. Groep 6 en 8 staat u
alleen voor de groep, maar dat is een half uurtje, de rest van de tijd staat u samen met
andere medewerkers op het plein tijdens het buiten spelen. Misschien trekt deze informatie u
over de streep, want het is zo belangrijk dat het team groter wordt willen wij het op de
huidige manier nog kunnen uitvoeren.

Mocht het zo zijn dat wij geen reacties ontvangen voor 20 maart dan zullen wij
genoodzaakt zijn om professionele opvang te regelen waardoor de kosten voor
alle kinderen een stuk hoger uit zullen vallen.

Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en uw kinderen blijven gratis over.
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Wilt u geen vaste dag, maar af en toe helpen als het u uitkomt, geef u op als inval, ook daar
zijn we heel blij mee.

Informatie en een keer meekijken? Welkom! Vraag naar José van Oudheusden of stuur een
e-mail naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● TESTEN? THUISBLIJVEN!
De kinderen zijn inmiddels alweer vier weken op school en we zijn blij dat we in deze tijd
nog geen enkele besmetting op school gehad hebben. We willen heel graag dat dit zo blijft!
Wel zijn er diverse gezinnen in quarantaine (geweest), dat geeft aan dat we voorzichtig en
alert moeten blijven.

We willen u daarom nadrukkelijk vragen om uw kind(eren) die bij ons op school zitten al
thuis te houden op het moment dat er een huisgenoot getest wordt op het
coronavirus, ook als de betrokken huisgenoot geen koorts heeft of benauwd is. Dit verkleint
de kans op besmettingen of een uitbraak op school.
We hopen op uw begrip en medewerking.

● QUARANTAINE PERIODE
Met een oplopend aantal besmettingen in ons achterhoofd en de veranderde richtlijn met
betrekking tot de quarantaineperiode, willen wij voorzichtig zijn om verspreiding op school te
voorkomen. En ook om de gevolgen voor u als ouders.

We hanteren daarom het dringende advies om bij een positief getest gezinslid een
quarantaine van 10 dagen, na het laatste contact met de besmette huisgenoot, aan te
houden. Op deze manier hopen we te voorkomen dat een leerling met een negatieve test op
de vijfde dag, binnen die 10 dagen toch klachten ontwikkelt en de andere kinderen op school
besmet. In die situatie moet de hele groep in quarantaine en geeft het ook risico’s voor de
ouders, wellicht grootouders en de leerkrachten. Ook hiervoor hopen we op uw
medewerking en begrip.

Mocht u vragen hebben over hierboven genoemde adviezen van onze school, dan kunt u
contact opnemen met Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl of 078-6761661

● VERKEERSVRIJWILLIGERS GEZOCHT! ELK KIND VEILIG OP DE FIETS!
De praktische verkeersles van afgelopen woensdag voor groep 1 t/m 4, hebben we helaas
moeten afgelasten wegens een tekort aan vrijwilligers. We zijn daarom hard op zoek naar
een aantal ouders/ grootouders die zes keer op woensdagochtend (verdeeld over het hele
schooljaar) willen helpen met de praktische verkeerslessen van School op Seef. De
eerstvolgende School op Seefles staat gepland op woensdag 7 april aanstaande.

Het aantal fietsers dat in het ziekenhuis beland is de afgelopen 10
jaar flink gestegen. Dit komt onder andere doordat het steeds
drukker wordt in het verkeer en op het fietspad, maar ook doordat
fietsers sneller afgeleid zijn door bijvoorbeeld hun mobiele telefoon.
Tijd dus om aandacht te vragen voor de veiligheid van fietsers in het
verkeer, en vooral voor de veiligheid van kinderen.
Maakt u hier tijd voor?
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Dan kunt u zich aanmelden Aad Raijer, coördinator verkeersouders aad@raijer.nl of bij
Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl 078-6761661

● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND
De geplande van ‘peuter naar kleuterochtend’ op 17 maart
aanstaande, kan door de huidige maatregelen niet doorgaan.
Individuele rondleidingen zijn, met inachtneming van de
maatregelen en op afspraak, wel mogelijk.
Kent u iemand die op zoek is naar een school voor hun peuter,
dan kunt aangeven dat ze van harte welkom zijn voor een
rondleiding door onze school!
Aanmelden voor een rondleiding kan via de website
https://deschelp.csgdewaard.nl/contact,
een mail te sturen naar deschelp@csgdewaard.nl of door telefonisch contact op te nemen
078-6761661
Geef het door!

● BRAINFOOD
Voeding en het (kinder)brein. Voeding heeft invloed op de hersenen; het leren van nieuwe
dingen en onthouden. Voor meer informatie zie bijlage.

● AGENDA
Datum Activiteit

2 t/m 31 maart Schoolproject ‘Reis door de ruimte’

8 t/m 19 maart Citotoetsen vanaf groep 3

15 t/m 19 maart Week van de kwink kriebel

29 of 30 maart Verkeersexamen theorie groep 7

31 maart Afsluiting schoolproject ‘Reis door de ruimte’

1 april Paasviering en (verzorgde) Paaslunch op school.
Continurooster: 14:00 uur uit.

2 april Goede Vrijdag: kinderen vrij

5 april Tweede Paasdag: kinderen vrij

● BIJLAGEN
○ Poster brainfood
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